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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

A. Simpulan 

Kesimpulan keseluruhan dari penelitian ini bahwa pengembangan potensi 

berpikir menurut Islām yaitu agar pengembangan pembelajaran (PAI dan bidang 

lainnya) harus senantiasa bersifat integratif. Kajian ayat-ayat Allāh (PAI) dan atau 

kajian ayat-ayat kauniyah (IPA/IPS) tidak terpisahkan dari nilai inti pendidikan Islām 

yakni keterarahan penuh pada Sang Pencipta. 

Allāh Swt melalui Alquran memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berpikir 

dengan baik sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan agar dapat mengenal Allāh 

Swt. Syariat Islām hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai akal 

dan mampu berpikir. Adapun orang yang mempunyai akal namun tidak digunakan 

untuk berpikir dengan baik maka tidak bisa menerapkan syariat Islām dalam dirinya, 

bahkan ia akan berbalik menolaknya. Dalam Alquran terdapat 18 surah dengan term 

‘berpikir’ (fikr) yang baik secara langsung ataupun tidak menyuruh manusia berpikir.  

Objek berpikir dalam Alquran bukanlah memikirkan zat Allāh Swt, namun 

memikirkan hikmah dari ciptaan Allāh Swt di alam semesta, kekuasaan Allāh Swt 

dalam mengatur alam semesta, dan nikmat Allāh Swt yang terdapat di alam semesta. 

Alquran mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta, diri manusia, dan 

hikmah dari syariat atau segala perintah dan larangan Allāh Swt. Dengan cara 

demikian, manusia bisa semakin dekat dan kenal dengan Allāh Swt sehingga akan 

menghasilkan akhlak yang baik sebagai perwujudannya terhadap kedekatan dan 

ketaatan pada Allāh Swt. Adapun tujuan berpikir dalam Alquran yaitu, 1) mendapat 

kebenaran, 2) mengamalkan syariat Islām, 3) lebih dekat dengan Allāh Swt, dan 

terakhir 4) berakhlak baik. 
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Untuk meraih itu semua, tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, 

diperlukan langkah-langkah yang baik dan benar untuk meraihnya. Berikut cara 

berpikir dalam Alquran yaitu; 1) berpikir dengan hati yang bersih, 2) berpikir dengan 

logika atau akal yang benar disertai bimbingan wahyu, 3)  berpikir luas dengan cara 

yang sederhana agar mudah dipahami, 4) terbuka dengan pemikiran orang lain, dan 

terakhir, 5) berpikir dari proses hingga dampak yang dihasilkan. 

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka kita akan mendapatkan 

banyak manfaat dari berpikir. Adapun manfaat berpikir yang dimaksud dalam 

Alquran yaitu, 1) mengetahui hikmah dari syariat Islām, 2) mengetahui hikmah dan 

tujuan ciptaan Allāh Swt, 3) termotivasi melakukan kebaikan, 4) diangkat derajatnya, 

5) terhindar dari hawa nafsu, 6) mendapat ilmu pengetahuan.  

Konsep berpikir dalam Alquran tersebut diterapkan pada pembelajaran PAI di 

tingkat SMA. Pada rancangan pembelajaran, kurikulum PAI tidak hanya memuat 

materi agama saja namun juga disertai muatan ilmu-ilmu umum yang berkaitan 

dengan ayat kauniyah Allāh Swt, dengan demikian ilmu semakin terintegrasi. Dalam 

menyusun perencanaan pembelajaran, guru PAI menyusun langkah pembelajaran 

dengan terlebih dahulu mengajak siswa untuk mengingat Allāh Swt dengan 

memperhatikan alam, lingkungan, dan peristiwa di sekitarnya, kemudian guru 

menjelaskan hikmah di dalamnya agar selalu mengingat Allāh Swt dan bersyukur 

pada-Nya. Media pembelajaran PAI lebih diarahkan pada memperhatikan ayat-ayat 

kauniyah Allāh Swt yang ada di alam semesta baik secara langsung atau tidak, 

kemudian membahasnya dari segi ilmu agama dan ilmu umum. Metode pembelajaran 

PAI menggunakan metode yang dapat merangsang siswa untuk berpikir, yaitu metode 

dialog, perumpamaan, dan kisah. Evaluasi pembelajaran PAI dilakukan terhadap 

perubahan akhlak yang terjadi pada siswa setelah memahami dan menghayati 

pembelajaran. 

Setelah siswa diajak berpikir maka ia akan lebih memahami, menghayati dan 

mengambil hikmah dari setiap materi pembelajaran. Dengan demikian siswa 

termotivasi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 
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kesadaran sendiri bukan karena paksaan. Pembelajaran dengan pendekatan berpikir 

akan membuat siswa lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran PAI secara 

umum, yaitu menjadikan siswa bertambah keimanannya dan berakhlak baik sesuai 

tuntunan syariat Islām. 

B. Rekomendasi 

Dari hasil temuan dan analisa penelitian, maka peneliti merekomendasikan 

sebagai berikut: 

1. Prodi Ipai 

a. Prodi IPAI hendaknya memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai 

pentingnya pembelajaran dan mendidik dengan pendekatan berpikir sesuai 

Alquran. 

b. Prodi IPAI sebaiknya lebih memberikan pengajaran atau pelatihan pada 

mahasiswanya mengenai metode pembelajaran yang bisa mengerahkan 

kemampuan siswa untuk berpikir sesuai Alquran. 

c. Dosen-dosen prodi IPAI hendaknya meningkatkan pemberian materi mengenai 

ayat-ayat kauniyah ketika perkuliahan yang dihubungkan dengan materi 

perkuliahan tentang agama. Dengan demikian mahasiswa juga dapat 

mengintegrasikan ilmu umum dengan ilmu agama ketika mengajar di sekolah. 

 

2. Guru PAI 

a. Guru PAI harus selalu mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya 

sehingga selalu berpikir maju sesuai dengan perkembangan zaman. 

b. Guru PAI harus memiliki pengetahuan luas tentang agama bahkan juga disertai 

ilmu umum sehingga bisa mengintegrasikan keduanya. 

c. Hendaknya ketika pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang bisa 

mengerahkan kemampuan siswa untuk berpikir sesuai Alquran. 

d. Guru PAI harus lebih kreatif dan inovatif untuk meberdayakan segala potensi 

yang Allāh Swt berikan pada siswa, diantaranya kemampuan berpikir atau 

nalar. 
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e. Guru PAI tidak hanya menyampaikan materi saja, namun harus memastikan 

siswa paham dengan materi tersebut sehingga siswa terdorong untuk 

mengamalkannya. 

 

3. Peneliti Berikutnya 

a. Konsep berpikir dalam Alquran tidak hanya fikr saja, masih ada term-term 

lainnya. Bahkan ada pula ayat yang tidak mengandung term berpikir namun 

terdapat makna yang tersirat di dalamnya tentang berpikir. Peneliti selanjutnya 

bisa meneliti hal tersebut kemudian dicari implikasinya terhadap pembelajaran 

PAI atau mungkin pada pembelajaran mata pelajaran lainnya. 

 
b. Penelitian ini bersifat literatur, peneliti selanjutnya bisa membuat eksperimen 

atau membuat suatu metode/media pembelajaran berdasarkan konsep berpikir 

sesuai Alquran untuk diuji di lapangan.  

 

c. Selain itu bisa pula melakukan penelitian baik dari segi kurikulum ataupun 

pelaksanaannya di lapangan untuk mengetahui sudah sejauh mana pembelajaran 

PAI di sekolah menggunakan pendekatan berpikir sebagaimana dalam Alquran. 

 


